
Installationsguide
Den här guiden hjälper dig att skapa en VPN-anslutning till vårt datacenter
från en router med PPTP. Du behöver endast göra detta en gång, innan du
använder Dold.se för första gången.

Genom att ansluta din router till Dold.se så skyddar du hela ditt
hemmanätverk, och alla enheter som är anslutna till dit hemmanät kommer
att få en svensk IP-adress, såsom datorer, smartphones, Smart TVs, Firesticks
och Apple TVs.

Vänligen notera att endast vissa routrar har support för att vara en VPN-
klient – många har enbart support för att vara en VPN-server (vilket inte är
vad du behöver). Den här guiden visar hur du sätter upp an Asus RT-N66U
wifi-router, men guiden kan vara till vägledning för andra modeller också, då
inställningarna kommer att vara liknande.

Del 1: Skapa en VPN-anslutning
Del 2: Ansluta till Dold.se DOLD.SE
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Asus Router PPTP
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Del 1:

Skapa en VPN-anslutning

20 maj 2018

PS Denna guide är på svenska, men skärmdumparna är på engelska. Det är
ändå enkelt att följa guiden, även på en router med svensk språk-inställning, 
då du kommer att känna igen dig i bilderna. 
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Steg 1: Öppna admin för din router (troligtvis på http://192.168.1.1 om 
du inte har ändrat routerns IP). Klicka på ”VPN” i menyn till vänster.

http://192.168.1.1/
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Steg 2: Klicka på fliken ”VPN Client” (VPN-klient)
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Steg 3: Från fliken VPN Client, välj ”Add profile” (Lägg till profil).
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Steg 4: Försäkra dig om att fliken ”PPTP” är vald. Ange ”DoldSE” som 
Description (Beskrivning). Ange ”anslut.dold.se” som VPN Server. 
Ange det ANVÄNDARNAMN och LÖSENORD du valde när du skapade 
ditt konto på Dold.se. Klicka på ”OK”.

DoldSE

anslut.dold.se

DITT ANVÄNDARNAMN

DITT LÖSENORD
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Steg 5: Din anslutning har nu skapats. För att ansluta till Dold.se, klicka på 
”Activate” (Aktivera)

DoldSE
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Steg 6: Vänta 10-30 sekunder. Därefter ska symbolen för Connection 
Status (Anslutningsstatus) ändras till en blå bock. Hela ditt hemmanät
är nu anslutet till och skyddat av Dold.se!

DoldSE
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Del 2:

Koppla upp mot Dold.se
(och koppla ner)

Grattis! 
Nu kan du koppla upp mot Dold.se med din nya VPN-anslutning. 

Börja surfa anonymt med svensk IP-adress, och skydda din identitet. 

En PPTP-anslutning från en router är alltid uppkopplad (till dess att du 
själv kopplar ner den). Den här delen handlar om hur du kan koppla upp 

och ner din nya anslutning.

3 jul 2017
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För att Ansluta: Öppna administration-gränssnittet för din router, och 
välj ”VPN” från menyn till vänster. Välj fliken ”VPN Client” (VPN-klient). 
Klicka sedan på ”Activate” (Aktivera / Koppla upp / Anslut).

DoldSE
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För att Koppla ifrån: Öppna administration-gränssnittet för din 
router, och välj ”VPN” från menyn till vänster. Välj fliken ”VPN Client” 
(VPN-klient). Klicka sedan på ”Deactivate” (Avaktivera / Koppla ner).

DoldSE
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En liten not om 
PPTP och säkerhet
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Som du säkert redan vet så erbjuder vi två sätt att koppla upp till Dold.se, 
antingen via L2TP/IPSEC eller via PPTP.

PPTP är bra att använda för routers, då routers typiskt saknar stöd för 
L2TP/IPSEC (åtminstone då detta skrivs). Men det kan vara värt att känna 
till att L2TP/IPSEC är säkrare, och rekommenderas för att ansluta 
individuella enheter såsom datorer, telefoner och plattor.

Det betyder att om du mest vill åt en svensk IP-adress så är PPTP ändå 
helt ok. Trafiken är fortfarande krypterad med 128 bitar. Men om du är 
angelägen om starkaste möjliga kryptering, så är L2TP/IPSEC säkrare, då 
det har 256-bitars militärklassad kryptering.
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Synpunkter på guiden, eller 
behöver du mer hjälp?

Du är alltid välkommen att kontakta oss 
på kundservice@dold.se så ska vi hjälpa dig.

Vi önskar dig mycket trygg och säker surfning med Dold.se!

20 maj 2018


